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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-351/03 

Schneider Electric SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

H SCHNEIDER ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ 
ΥΠΕΣΤΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ LEGRAND 

Η σοβαρή και πρόδηλη προσβολή, εκ µέρους της Επιτροπής, των δικαιωµάτων άµυνας της 
Schneider συνιστά κατάφωρη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, επαρκή προς αναγνώριση 

δικαιώµατος αποζηµίωσης  

Η Schneider Electric και η Legrand είναι δύο µεγάλοι γαλλικοί βιοµηχανικοί όµιλοι που 
δραστηριοποιούνται, ο µεν πρώτος στους τοµείς της διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, του 
βιοµηχανικού ελέγχου και του αυτοµατισµού, ο δε δεύτερος, στον τοµέα ηλεκτρικού εξοπλισµού 
για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης. 

Αφού συµφώνησαν ότι η Schneider θα αποκτήσει τον έλεγχο της Legrand µέσω δηµόσιας 
προσφοράς ανταλλαγής µετοχών (ΟΡΕ), οι δύο επιχειρήσεις κοινοποίησαν επισήµως στις 16 
Φεβρουαρίου 2001 το σχέδιο συγχώνευσής τους στην Επιτροπή, προκειµένου να εκδοθεί 
απόφαση διαπιστώνουσα ότι η πράξη τους συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. 

Μετά την απόκτηση, από τη Schneider, του 98 % του κεφαλαίου της Legrand µε την περάτωση 
της ΟΡΕ τον Αύγουστο του 2001, η Επιτροπή, µε απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2001, κήρυξε 
τη συγχώνευση ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά, µε την αιτιολογία, µεταξύ άλλων, ότι 
παρεµπόδιζε σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις γαλλικές αγορές στους 
συγκεκριµένους τοµείς. 

∆εδοµένου ότι η Schneider είχε πραγµατοποιήσει πράξη συγκέντρωσης η οποία κηρύχθηκε εκ 
των υστέρων ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 30 Ιανουαρίου 2002, 
δεύτερη απόφαση η οποία υποχρέωνε τη Schneider να χωριστεί από τη Legrand. 

H Schneider άσκησε προσφυγή ακύρωσης κατά καθεµίας από τις αποφάσεις αυτές. Με το 
ενδεχόµενο της απόρριψης των δύο αυτών προσφυγών, η Schneider προετοίµασε την εκχώρηση 
της Legrand και συνήψε στις 26 Ιουλίου 2002 µε την κοινοπραξία Wendel/KKR σύµβαση 
εκχώρησης εκτελεστέα το αργότερο στις 10 ∆εκεµβρίου 2002. 



Με αποφάσεις της 22ας Οκτωβρίου 2002, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση περί 
ασυµβιβάστου και, κατά συνέπεια, την απόφαση περί χωρισµού, που αποτελούσε µέτρο 
εκτέλεσης της πρώτης απόφασης. Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Επιτροπή προσέβαλε µε την 
απόφαση περί ασυµβιβάστου τα δικαιώµατα άµυνας της Schneider,  καθόσον για πρώτη φορά µε 
αυτήν την απόφαση προέβαλε κατά της συγχώνευσης αντίρρηση αντλούµενη από το ότι, στις 
γαλλικές αγορές στους συγκεκριµένους τοµείς, η κυρίαρχη θέση της Legrand στα τµήµατα των 
ηλεκτρικών εξοπλισµών για τελικές απολήξεις των καταναλώσεων θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα 
θέση της Schneider στον τοµέα των στοιχείων για πίνακες διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Η διαδικασία ελέγχου της συγχώνευσης, την οποία επανέλαβε η Επιτροπή την επαύριο των 
ακυρωτικών αποφάσεων, περατώθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2002 από το όργανο αυτό αφού οι 
αµφιβολίες τις οποίες εξακολουθούσε να έχει ως προς την ικανότητα των διορθωτικών µέτρων 
της Schneider να καταστήσουν τη συγχώνευση συµβατή µε την κοινή αγορά οδήγησαν την 
επιχείρηση να παραιτηθεί από την πράξη συγχώνευσης και να εκτελέσει, στις 10 ∆εκεµβρίου 
2002, τη σύµβαση εκχώρησης της Legrand την οποία είχε συνάψει µε τις Wendel/KKR. 

Στη συνέχεια, η Schneider άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου αγωγή αποζηµίωσης µε αίτηµα 
την αποκατάσταση της ζηµίας την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη λόγω του παράνοµου 
χαρακτήρα της απόφασης περί ασυµβιβάστου, τον οποίο διαπίστωσε το Πρωτοδικείο στις 22 
Οκτωβρίου 2002. 

Προκαταρκτικώς, το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι η εξωσυµβατική ευθύνη της Κοινότητας 
προϋποθέτει την ύπαρξη παράνοµης συµπεριφοράς των οργάνων της, εκτιµώµενη βάσει 
του κριτηρίου της πρόδηλης και σοβαρής παραβίασης των ορίων της εξουσίας εκτίµησης 
την οποία διαθέτουν. 

Αυτός ο ορισµός του ελάχιστου ορίου θεµελίωσης της εξωσυµβατικής ευθύνης της 
Κοινότητας είναι ικανός να προστατεύσει το περιθώριο ελιγµού και ελευθερίας εκτίµησης που 
πρέπει να διαθέτει, προς το γενικό συµφέρον, ο κοινοτικός ρυθµιστής του ανταγωνισµού, τόσο 
όσον αφορά τη σκοπιµότητα των αποφάσεών του όσο και όσον αφορά την εκ µέρους του 
εκτίµηση και εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, χωρίς, ωστόσο, να 
επιβαρύνονται οι τρίτοι µε τις συνέπειες κατάφωρων και µη συγγνωστών παραβάσεων. 

Επί των παρανοµιών από τις οποίες πάσχει η απόφαση περί ασυµβιβάστου 

Η προσβολή του δικαιώµατος της Schneider να διατυπώσει την άποψή της, πριν από την έκδοση 
της αποφάσεως περί ασυµβιβάστου, σχετικά µε την αµοιβαία ενίσχυση των θέσεων της 
Schneider και της Legrand στέρησε, την εποχή εκείνη, τη Schneider από κάθε δυνατότητα να 
γνωρίζει ότι δεν είχε καµία πιθανότητα να επιτύχει δήλωση συµβατού της συγχώνευσης µε την 
κοινή αγορά, εκτός αν παρουσίαζε διορθωτικά µέτρα ικανά να περιορίσουν ή να εξαλείψουν 
αυτή την κατάσταση αµοιβαίας ενίσχυσης. 

Η προσβολή αυτή των δικαιωµάτων άµυνας δεν δικαιολογείται ούτε εξηγείται από τις ιδιαίτερες 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αντικειµενικά οι υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Το Πρωτοδικείο καταλήγει ότι η παρανοµία αυτή, της οποίας ούτε η ύπαρξη ούτε το 
περιεχόµενο αµφισβητούνται από την Επιτροπή, συνεπάγεται υποχρέωση αποκατάστασης των 
ζηµιογόνων συνεπειών της. 

Αντιθέτως, το Πρωτοδικείο δεν δέχεται τις άλλες διαδικαστικές πληµµέλειες κατά τον έλεγχο 
της συγχώνευσης, τις οποίες επικαλείται η Schneider. 

Επί της ζηµίας που πρέπει να αποκατασταθεί 

Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι το παράνοµο από το οποίο πάσχει η απόφαση περί 
ασυµβιβάστου παρέχει στη Schneider το δικαίωµα να αποζηµιωθεί για τις δύο οικονοµικές 



ζηµίες τις οποίες υπέστη. Η πρώτη ζηµία αντιστοιχεί στις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε η 
επιχείρηση για να συµµετάσχει στην επανάληψη του ελέγχου της πράξης συγκέντρωσης στην 
οποία προέβη η Επιτροπή κατόπιν των ακυρωτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου της 22ας 
Οκτωβρίου 2002. Η δεύτερη αντιστοιχεί στη µείωση της τιµής εκχώρησης την οποία η 
Schneider αναγκάστηκε να συµφωνήσει µε τις Wendel/KKR για να επιτύχει αναστολή των 
αποτελεσµάτων αυτής της εκχώρησης. Η τελευταία αυτή ζηµία θα αποκατασταθεί κατά τα δύο 
τρίτα, καθόσον το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι η ίδια η Schneider συνέβαλε στην πρόκληση της 
ζηµίας της αναλαµβάνοντας τον πραγµατικό κίνδυνο της εκ των υστέρων κήρυξης της πράξης 
συγκέντρωσης ασυµβίβαστης µε την κοινή αγορά και του ενδεχοµένου να εξαναγκαστεί να 
µεταπωλήσει το ενεργητικό της Legrand. 

Οι διάδικοι καλούνται να ανακοινώσουν στο Πρωτοδικείο το ύψος της πρώτης ζηµίας εντός 
τριών µηνών  από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. Η δεύτερη ζηµία θα εκτιµηθεί µε 
πραγµατογνωµοσύνη. 

     

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, RO, PL, PT, SK, SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T-351/03  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 
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